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XII Latvijas Amatierteātru salidojums Balvos, 16.-18.jūlijs
Cienījamie salidojuma dalībnieki – teātra eksperti un
kritiķi, ārvalstu viesi, amatierteātru aktieri un skatītāji!
Sveicu Jūs Teātra svētkos!
Mēs priecājamies, ka šogad Balvi ir pilsēta, kurā pulcējas teātra ļaudis no
visas Latvijas. Balvi ir pazīstami ar savu iedzīvotāju mīlestību uz teātri
un dziļajām teātra spēlēšanas tradīcijām. Iespēja uzņemt 110 teātrus ar
apmēram 1500 dalībniekiem un noskatīties vairāk kā 80 dažāda žanra
izrādes mūsu novada iedzīvotājiem ir īpaša dāvana.
Balvu un pārnovadu iedzīvotāji, salidojuma dalībnieki! Šobrīd gaisā
virmo gaidīšanas prieks - pavisam īss laika sprīdis, un kritīs priekškars,
un teātris pārņems mūs savā varā. Izmantojiet iespēju baudīt teātra
mākslu, gūt pozitīvas un patiesas emocijas, smelties vērtīgas atziņas!
Atrodiet laiku, lai garīgi bagātinātos un bagātākus darītu arī citus!
Jānis Trupovnieks,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Dāmas un kungi!
Teātra draugi!
Ir daudzkārt atzīmēts,
ka latviešiem patīk teātris. Varbūt vēl tikai kordziedāšanas tradīcija mūsu tautai ir tik būtiska
kā teātra spēlēšana un
skatīšanās. XII Latvijas
Amatierteātru
salidojums parāda, ka teātris
visā Latvijā tiek spēlēts
ļoti aktīvi – par to liecina
gan ievērojamais skaits
teātra trupu, kas piedalās
salidojumā, gan lugu dažādība, kas aptver dažādu
periodu
latviešu
un
ārvalstu autoru darbus.

Teātris dod iespēju cilvēkam ne tikai izdzīvot
citu dzīvi, gūt jaunas
emocijas un atziņas. Man
vienmēr ir šķitis, ka lugas sižets un iestudējums
mums ļauj labāk saprast
arī pašiem savu dzīvi
un veidot attiecības ar
līdzcilvēkiem.
Dzīve
nav teātris, taču teātris
var sniegt atspaidu mūsu
dzīvei. Nav šaubu, ka
skatuves māksla, kas pētī
cilvēciskas emocijas un
dzīvi visā tās dažādībā,
ir ļoti nepieciešama mūsdienu Latvijā, kur dzīves
grūtības nereti met ēnu uz
cilvēciskajām attiecībām.

Gaisma, kas ir šī salidojuma simbols, ir ļoti
tuva manai kristīgajai
pārliecībai. Tieši to es arī
centos parādīt salidojuma
logo.
Es novēlu ikvienam teātra
spēlētājam izjust visas
tās emocijas, ko piedāvā
laba luga, un nodot
skatītājam dziļi cilvēcisko
vēstījumu, kas ir jebkuras

Teātru salidojumam plaša programma
XII Latvijas amatierteātru salidojums pulcinās teātra spēlētājus,
skatītājus, kritiķus, viesus ne tikai no Latvijas,
bet arī no ārzemēm.
Svētkus apmeklēs LR
Kultūras ministrs Ints
Dālderis, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts
aģentūras direktors Juris
Karlsons, Amatierteātra
mākslas eksperte Dace
Vilne un Dziesmu svētku
nodaļas vadītājs Jānis Puriņš. Pieaicināto ekspertu
vidū būs teātra zinātniece
Līvija Akurātere,

teātra zinātnieces un teātra
kritiķes Guna Zeltiņa
un Ilze Kļaviņa, Latvijas Kultūras akadēmijas
rektors
Jānis
Siliņš,
režisors Valdis Lūriņš,
Starptautiskās Amatierteātru asociācijas Krievijas nacionālā centra ģenerālsekretāre Alla Zorina,
režisori no Šauļiem Lietuvā Dalė Dargiene un Virginijus Dargis un amatierteātru
asociācijas
pārstāve ilggadēja režisore un pedagoģe Mareta
Oomer no Igaunijas.
Salidojuma programma
būs ļoti plaša, izrādes

tiks spēlētas ne tikai Balvu pilsētā, bet arī Balvu,
Viļakas, Baltinavas un
Rugāju novados.
Salidojuma laikā bez
izrāžu spēlēšanas notiks
arī dažādi citi pasākumi.
16.jūlijā plkst. 14.00 salidojumu ievadīs Svētā
Mise Balvu Romas katoļu
baznīcā. Balvu pilsētas
estrādē plkst. 22.00 atklāšanas uzvedums „Gaisma”. 17. jūlijā no plkst.
10.00 līdz 14.00 Teātra
ielā notiks izrāžu maratons. Plkst. 19.00 Svētā
Mise tiks veltīta aizsaulē
aizgājušajiem
Latvijas

dramaturģijas pamatā! Lai
jums sokas uz skatuves un
ārpus tās!
Ints Dālderis,
LR kultūras ministrs
Visu, kas tiek Gaismā
celts, apspīd Gaisma
un viss, ko apspīd
Gaisma, ir Gaisma
(Ef.5:13)
amatierteātru režisoriem
un aktieriem. Salidojuma
noslēgumā 18. jūlijā plkst.
13.00 Balvu kultūras un
atpūtas centrā notiks diskusija
„Amatierteātru
kustības tendences un
inovācijas”. Plkst.15.30
Balvu Centrālajā laukumā pasākums “Uz redzēšanos!”.
Maija Laicāne,
Balvu Tautas teātra
aktrise

Gaismas aplis simbolizē
augstākās garīgās vērtības. No tā izplūst sarkanie mīlestības un baltie
žēlsirdības stari, kuri apgaismo visu un visus bez
izņēmuma. Bet, protams,
tā ir katra cilvēka brīva
izvēle - slēpties no šīs
gaismas
vai
ļauties
tai. Pelēkais fons logo
atspoguļo ikdienu, kurā
bieži vien tik ļoti pietrūkst
šīs gaismas.
Arī režisora, aktiera vai
jebkura mākslinieka būtība ir apgaismot cilvēkus,
atvērt acis uz daudzām
lietām, ko savā ikdienā
varbūt nemaz neredzam
un neaizdomājamies par
tām.
Es gribētu, lai šie gaismas stari aizsniedz katra
cilvēka sirdi un piepilda
to ar mieru, prieku un
mīlestību.
Astra LočmeleAmbarova,
salidojuma māksliniece
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Teātris – tas ir brīnumu Kas tikai nenotiek Teātra ielā!
nams
Atnāca cilvēks, izritināja
paklājiņu un ... ja vien viņš
bija talantīgs - tas jau bija
teātris.
Teātris ir mākslas veids, kas
stāsta cilvēkiem par viņiem
pašiem, bagātina tos, kuri
spēlē, gan tos, kuri skatās. Tā
vienmēr ir saruna, ļoti interesanta saruna.

aktierus, kuri 25 un vairāk gadus ir uzticīgi šim meklējumu
ceļam!
Celsim godā režisorus, kas
nodrošina aktieru izaugsmi,
attīstību un bagātina mūsu
kultūras mantojumu! Katra
mākslinieka
individuālais
aicinājums nosaka to sfēru,
kurā viņš darbojas, un arī
norāda uz uzdevumiem, kas

Kad 16.jūlija vakarā tumsā
būs iedegta Gaisma, tiksimies Teātra ielā un pilsētas
Skvērā kā Gaismas bērni
un dāvāsim viens otram
prieku!

Plkst.10.00
Rīta sveiciens pie nama, kur
pirmo reizi Balvos pirms 106
gadiem spēlēts TEĀTRIS.
(Bērzpils un Teātra ielas
krustojumā).
Plkst.10.00–14.00
Kas tikai nenotiek Teātra
ielā!
Mākoņu pārdevēji, mīmi un
aktieri, prinči un princeses,
dziedātāji un dejotāji, Minhauzens un Turku sultāns ar visu
harēmu, Emīls un viņa nedarbi, Bende no viduslaikiem
un Smaragda pilsētas Burvis,
teātra mākslinieku darināti
ziedi un rotas, Muižas kapella
un īpašās teātra zivis, fotosalons un kafejnīca, saldējums,
dažādas teatrālas izdarības ...
un protams – izrādes!
Nāc darboties arī TU !
12 skatītājiem tiks izlozētas
Laimīgās teātra brīvbiļetes
uz nākamās dienas izrādēm!
Biļešu izloze plkst.13.00 pie
Balvu Mākslas skolas, Teātra
ielā 2.

Gaisma ir enerģijas, iedvesmas, prieka, siltuma, laimes
devēja. Gaisma ir dzīvības
avots, tāpēc tai ir vara pār visu
pasauli. Gaisma visā pasaulē
simbolizē dievišķo un garīgo
elementu.
Visbiežāk lietotie gaismas tēli
ir saule, saules gaisma, saules
kalni, zvaigznes, zelta laiks,
gaismas vīri, kā arī pats vārds
„gaisma”.
Gaisma ir izglītība, to simbolizē gaismas stari, saules
gaisma, gaismas ceļš, gaismas karš, prāta gaisma, gaismas tēla ietekme uz kultūras
vērtību augšup celšanos, kā
arī vajadzību pēc izglītošanās,
garīgās pilnveidošanās. Jo
vairāk Tu atdod, jo vairāk Tu
saņem. Teātris tas ir brīnums,
darbs, mīlestība, asaras, sāpes,
laime, pārdzīvojums, aplausi.
Teātris – tā ir radīšana. Teātris
– tas ir lielais nezināmais...
Teātris – tā ir dzīve! “Uz viena
vadža karājas Tavs liktenis un
mans, Tu šodien esi karalis, es
esmu cūku gans. Uz vadžiem
mūži karājas, jau atskan trešais
zvans, šai ainā būšu karalis, bet kurš būs cūku gans?”
Pasākumā sumināsim teātru

viņam veicami, grūto darbu,
kas darāms, un atbildību, kas
jāuzņemas. Režisori, kas to
apzinās, zina arī to radošās
enerģijas un dzirkstelīšu daudzumu, kas jāatdod, nedomājot
par sevi - „skaistajam ir mūs
jāaicina uz darbu, bet darbam
mūs jāceļ augšup”.
Pasākumā tiksimies ar Latvijas Kultūras akadēmijas
Dramatiskā teātra 3.kursa aktieriem, kuru vidū arī mūsu
novadniece Sanita Pušpure.
Pasākumu kuplinās dažu
amatierteātru priekšnesumi,
mūsu lepnums - pūtēju orķestris „Balvi”, vadītājs Egons
Salmanis, studijas „Terpsihora” „Lote”, vadītāja Līga Moroza un dziedošie vīri Anastasijas Ločmeles vadībā.
Ieskatīsimies uguns Brīnumā,
ieklausīsimies teātra dziesmās,
ieskatīsimies savās Dvēselēs!
Lai jauki svētki visu trīs dienu
garumā!
„Lai top gaisma pāri visam,
Tā ir pateicība Jums!
Ja mēs rokās sadosimies,
Gaišas Dvēseles kļūs Mums!”
Maruta Castrova,
pasākuma “Gaisma” režisore

Salidojuma simbols ir gaisma. Katrs teātris ir
aicināts atvest uz Balviem savu "gaismu".
Izstāde "Gaisma" būs aplūkojama Balvu Kultūras
un atpūtas centra Baltajā zālē 17.jūlijā no plkst.
12:00 līdz 18.jūlija plkst.16:00.

Plkst.10.00-17.00
Balvu Mākslas skolā audzēkņu
diplomdarbu
izstāde
“Māksla Teātra ielā”.

Nams Teātra un Bērzpils ielu krustojumā. 1904.gadā
celts ar muižas gādību teātra vajadzībām. Tajā pašā
gadā tur spēlēja pirmo teātra izrādi Balvos. 1916.gadā
te bija biedrības nams “Gaisma”, kur notika dažādi
kultūrizglītības pasākumi.
Teātra ielā darbosies – Bērnu
un jauniešu teātris „Knifiņš”
no Tukuma, Birzgales tautas
nama amatierteātris, Brocēnu
teātris, Carnikavas teātra
studija „Nagla”, Īslīces pagasta amatierteātris „Dadži”,
J.Ziemeļnieka Strenču Tautas teātris, Jērcēnu dzejas
teātris, K.Valdemāra Talsu
Tautas teātris, Krimuldas
amatierteātris, Laidzes pagasta amatierteātris, Latvijas Neredzīgo biedrības
Strazdumuižas
drāmas
un dzejas teātris, Lizuma
amatierteātris „Daiva”, Mālpils pagasta amatierteātris,
Rojas amatierteātris, Rundāles
novada amatierteātris „Stella”,
Spāres amatierteātris “Spāre”,
Strazdes amatierteātris, studijteātris „AKA” no Rīgas, Talsu
teātra kopa, Variešu Kultūras
nama dramatiskais kolektīvs

Lai satikšanās ir skaista

Latvijas amatierteātru salidojums Jēkabpilī pirms
četriem gadiem man bija
pirmais, kurā piedalījos.
Balvu Tautas teātrī toreiz
biju tikai otro gadu, tātad,
tikai nupat sāku apjaust, kas
īsti ir amatierteātris.

Salidojums toreiz man bija
milzīgi svētki, kuri deva iespēju iepazīt citus kolektīvus,
viņu darba stilu, kā arī apjaust, cik plaša un spēcīga ir
amatierteātru kustība Latvijā.
Tagad man ir izdevība to visu
ieraudzīt no otras puses, šeit
Balvos iesaistoties šā gada
salidojuma organizēšanā. Nu
redzu, cik tas ir milzīgs darbs.
Darbs, ne tikai salidojuma
organizatoriem, bet arī katram režisoram - kādam vēl
jāpabeidz izrāde, jo salidojumam vēlas dot pirmizrādi;
kādam jānomaina aktieris, jo
vasara ir laiks, kad daudzi dodas uz ārzemēm, kādam bija
jācīnās, lai atrastu līdzekļus
dalībai salidojumā, un tā es
varētu rakstīt vēl un vēl, jo
cik kolektīvu, tik dažādu
situāciju. Nu, protams, arī aktieriem pašiem vesels saraksts
ar lietām, kuras bija jānokārto,
lai varētu būt kopā ar savu

Ja kādu nodomu tu
uzsāksi,
tad tas tev izdosies
un pār taviem ceļiem
spīdēs gaisma
(Ījaba 22:28)

kolektīvu pie mums Balvos.
Pārskrien tirpas iedomājoties,
cik pavisam enerģijas no katra
dalībnieka, no katra organizatora ieguldīts, lai visi satiktos
salidojumā.
Gribu visiem novēlēt, lai šī
satikšanās Balvos ir skaista un
atstāj daudz jauku atmiņu!
Kristīne Logina,
Balvu Tautas teātra aktrise

„Servīze”, Balvu Tautas teātris,
Balvu Amatniecības vidusskolas teātra studija “Kabitelis”,
Bauskas jauniešu teātris un citi
interesenti.
Iveta Supe,
Teātra ielas pasākuma režisore

Teātra ielas
iedzīvotāj!
Tu dzīvo īpašā ielā!
Sestdien – 17.jūlijā šeit
būs svētki!
Būs jauki, ja Tavu
logu uz ielas pusi rotās
krāsaini baloni, ziedi
vai citi krāšņi rotājumi!
Izrotā savu logu un
dalies priekā ar Latvijas teātra ļaudīm!

Skatītāja viedoklis
Izmantojiet iespēju
baudīt mākslu!
Nopirku
abonementu
uz
izrādēm, jo zināju, ka vēlēšos
apmeklēt pēc iespējas vairāk
izrādes. Abonements sanāk
gan finansiāli izdevīgāks, gan
ērtāks, jo varu jebkurā mirklī
mainīt domas, uz kuru izrādi
vēlos iet, un nav problēmu
ar biļešu iegādi. Uzskatu, ka
jāizmanto iespēja, šajās trīs
dienās izbaudīt visu, kas tiek
piedāvāts. Balvos iespēja
baudīt mākslu trīs dienu
garumā nav bieža, tādēļ vismaz
uz pāris izrādēm būtu jāaiziet
katram. Noteikti apmeklēšu
Rēzeknes izrādes, jo tā ir mana
dzimtā pilsēta, vēlos redzēt
arī Daugavpils teātri. Man
vienmēr ir patikušas izrādes
Balvu Kultūras un atpūtas
centra Mazajā zālē, šai telpai
piemīt īpaša aura, tādēļ noteikti iešu arī uz izrādēm, kas tur
tiks spēlētas.
Prieks, ka pilsēta uzņemas
rīkot tik lielus svētkus. Novēlu
visiem izbaudīt šīs dienas. Lai
izdodas!
Irēna Baltiņa
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Balvu pilsētas karte
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Skatītāja viedoklis
Izrādes apmeklēšu kopā ar meitu

Priecājos, ka Balvos notiek amatierteātru salidojums. Mums
ar meitu būs iespējams noskatīties dažāda žanra izrādes, jaukus brīvdabas iestudējumus. Visas trīs dienas esam nolēmušas
apmeklēt izrādes, tāpēc jau laicīgi iegādājamies abonementus.
Lielum lielais paldies, ka mūsu novada vadība ir atbalstījusi tik
vērienīga pasākuma organizēšanu. Lai Dievs svētī visus salidojuma dalībniekus, kā arī skatītājus!
Iveta Larka

Balvi - pilsēta, kurā mīl teātri

Teātra salidojums ir lieliska iespēja teātri mīlošiem cilvēkiem
noskatīties daudzas izrādes, iepazīties ar interesantiem dažādu
paaudžu amatierteātru aktieriem, gūt jaunus iespaidus un
apliecināt, ka Balvi ir tieši tā vieta, kur teātri mīl, novērtē un
atbalsta. Es ļoti lepojos ar savu – Balvu Tautas teātri, aktieriem
un režisori Vairu Resni. Esmu iegādājusies salidojuma izrāžu
abonementu, jo nolēmu trīs dzīves dienas veltīt teātra mākslai.
Paldies Kultūras un atpūtas centra darbiniekiem, kuri dara lielisku darbu, organizējot lielus teātru sarīkojumus.
Vilma Garanča

Noteikumi salidojuma dalībniekiem
un apmeklētājiem

Ēdināšana

• Kafejnīca „Nāc un ēd”,
Bērzpils iela 3a (ieeja no
stāvlaukuma);
• Kafejnīca „Lāča ķepās”,
Tautas iela 14 (viesnīcas
1. stāvā);
• Kafejnīca „Senda”, Brīvības iela 72 (ieeja no
stāvlaukuma);

•Kafejnīca „Saules Puķes”, Teātra ielā 6a (iekšpagalmā);
• Kafejnīca „Kļavas”, Vidzemes iela 7g;
• Kafejnīca „Bimini”,
Bērzpils iela 1c – teātru
režisoru un aktieru
tikšanās vieta
• Picērija, Brīvības iela
63;

• Ēdnīca, Balvu Amatniecības vidusskola, Vidzemes iela 26, SIA„Senda
Dz”;
• Ēdnīca, Balvu Valsts
ģimnāzija, Dārza iela 2,
IU „Valdogs”;
• Ēdnīca, Balvu muiža,
Brīvības iela 43, SIA
„Senda Dz”.

Balvu pilsētā no 2010. gada 16.jūlija līdz 18.jūlijam būs šādi transporta
kustības ierobežojumi:
1) no 16.jūlija plkst.16:00 - 18.jūlija plkst.14:00 būs aizliegta apstāšanās
un stāvēšana Brīvības ielas posmā no Partizānu līdz Dzirnavu ielai, ielas
kreisajā pusē (ja skatās virzienā uz Dzirnavu ielu);
2) 16.jūlijā no plkst.21:15 – 21:50 tiks slēgta Partizānu iela (posmā no
Brīvības ielas līdz Tautas ielai), Teātra iela (posmā no Partizānu ielas līdz
Bērzpils ielai), Bērzpils iela (posmā no Teātra ielas līdz Brīvības ielai),
Brīvības iela (posmā no Bērzpils ielas līdz pilsētas parkam);
3)17.jūlijā no plkst. 8:00 – 14:00 tiks slēgta Tirgus iela, Teātra iela (posmā no
Partizānu ielas līdz Bērzpils ielai). Sakarā ar iepriekšminēto ielu slēgšanu,
iedzīvotājiem lūgums ielas atbrīvot no automašīnām norādītajā laikā.
Aicinām salidojuma laikā izkārt Latvijas valsts karogu!
Pateicamies par sapratni.

Paldies salidojuma atbalstītājiem!

1. Ievērot pasākuma organizatora izstrādātos noteikumus un izpildīt pasākuma organizatora, par sabiedrisko
kārtību un drošību atbildīgās personas, par tehnisko
drošību atbildīgās personas, kārtības uzturētāju, kā arī
valsts un pašvaldības amatpersonu norādījumus par sabiedrisko kārtību un drošību;
2. Ievērot sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, uzvesties atbilstoši vispārpieņemtās uzvedības
normām;
3. Kategoriski aizliegts peldēties alkohola reibumā, kā
arī peldēties sakarsušiem;
4. Neatstāt bez uzraudzības sev piederošās mantas;
5. Neatstāt bez uzraudzības nepilngadīgas personas;
6. Telpās, kas dalībniekiem ierādītas naktsmītnei, aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, kā arī citas
apreibinošas vielas, nelietot atklātu uguni;
7. Ierādītās telpas uzturēt kārtībā, saudzīgi izturēties pret
telpas inventāru, aizejot prom, telpas aizslēgt un atslēgas
nodot dežurantam;
8. Bez saskaņošanas ar dežurantu ierādītajās telpās aizliegts ievest nepiederošas personas;
9. Par noteikumu nepildīšanu pasākuma dalībnieki saucami pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
10. Svētku organizators nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies dalībnieku nolaidīgas vai vieglprātīgas attieksmes rezultātā;
11. Konfliktu, nesaskaņu gadījumā zvanīt Balvu novada
Pašvaldības policijai pa tālruni 29445114, 26530934,
ārkārtējos gadījumos – 112.
Šo noteikumu publicēšana ir uzskatāma par apliecinājumu, ka dalībnieki un apmeklētāji ar tiem ir iepazinušies
un tos ievēros.

Noderīgi tālruņu numuri
• Neatliekamā medicīniskā palīdzība - 03, 112 vai 64233116.
• Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests - 112.
• Valsts policija - 64501600 vai 112;
• Pašvaldības policija - 29445114, 26530934.
• Salidojuma informācijas centrs - 26585773.
• Ēdināšanas jautājumi - 26631500.
• Naktsmītņu jautājumi - 26497574.
• Balvu Novada muzejs - 28352770, 64521430.
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Programma

Mīļie skatītāji!
Piedalieties šajos Teātra
svētkos un esiet aktīvi izrāžu un
pasākumu apmeklētāji!
Uz tikšanos!
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Redaktors
Modris Teilāns
Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

Tirāža: 5000
eksemplāri

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo
redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem
atbild to autors.
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